LFF spēlētāju statusa un pāreju
reglamenta pielikums Nr. 8
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Pārkāpums

Sankcijas

Divu vai vairāk darba līgumu noslēgšana (izņemot īres Futbolista diskvalifikācija uz
līgumus) uz vienu un to pašu laika periodu.
laika periodu no 1(viena) līdz 6
(sešiem) mēnešiem
Futbolista vai futbola kluba, kurā futbolists reģistrēts uz Jauno futbolistu reģistrācijas
īres līguma pamata, darbība, kas vērsta uz futbolista pāreju aizliegums futbola klubam līdz
saistību nokārtošanai
(transfēru) uz trešo futbola klubu.
Sods futbola klubam līdz
711.44 EUR.
Paziņojuma termiņa neievērošana no futbolista puses pie Futbolista diskvalifikācija uz
darba līguma pirmstermiņa pārtraukšanas pēc futbolista laika periodu no 1 (viena) līdz
iniciatīvas (paša vēlēšanās), sportiskā pamatojuma dēļ vai 3 (trīs) mēnešiem
atjaunojot amatiera statusu.
Futbola kluba transfēra līguma vai īres līguma noteikumu
nepildīšana.
Pirmstermiņa darba līguma pārtraukšana ar futbolistu vai
treneri pēc futbola kluba iniciatīvas, kā arī 2 (divu) un
vairāk mēnešu darba algas izmaksas kavēšana.
Saistību nenokārtošana, pamatojoties uz LFF Spēlētāju
statusa un pāreju komisijas lēmumu
Futbola
kluba
kompensācijas
izmaksas
termiņa
neievērošana.
Futbola kluba solidaritātes izmaksu termiņa neievērošana.

Sods futbola klubam līdz
1422.87 EUR
Jauno futbolistu reģistrācijas
aizliegums futbola klubam līdz
saistību nokārtošanai
Futbola kluba punktu
noņemšana

Spēlētāja licences apturēšana
Futbolista kompensācijas izmaksas termiņa neievērošana
Sods futbolistam līdz 711.44
par pirmstermiņa darba līguma pārtraukšanu
EUR
Futbola kluba darba līguma (t.s. pielikumu un grozījumu) Sods futbola klubam līdz
reģistrācijas termiņa neievērošana
711.44 EUR
LFF spēlētāju statusa un pāreju komisijas lēmumu
Sods futbola klubam līdz
neizpildīšana
1422.87 EUR
Futbola kluba punktu
noņemšana
Futbolistu diskvalifikācija uz
laika periodu no 1 (viena) līdz
6 (sešiem) mēnešiem
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Ja futbola klubs neizsniedz futbolistam darba līguma (t.s. Sods futbola klubam līdz
papildinājumu vai grozījumu) eksemplāru
711.44 EUR

12

Spēlētāju pārejas (transfēru) noteikumu pārkāpšana

Futbolistu diskvalifikācija uz
laika periodu no 1 (viena) līdz
6 (sešiem) mēnešiem
Jauno futbolistu reģistrācijas
aizliegums futbola klubam līdz
saistību nokārtošanai
Sods futbola klubam līdz
1422.87 EUR
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Futbolistu reģistrācijas noteikumu pārkāpšana no LFF
oficiālās personas puses.

14

10 darba dienu termiņa neievērošana, pamatojoties uz
Reglamenta p.3.2.6.

Sods LFF oficiālajai personai,
kas veic futbolistu reģistrāciju
no 14.23 EUR līdz 142.29
EUR.
Sods futbola klubam no 142.29
līdz 426.86 EUR

Sporta un citu sankciju pielietošanas noteikumi:
1. Sporta sankcijas, kas tiek aprakstītas šajā Pielikumā, stājas spēkā no attiecīgā lēmuma
pieņemšanas brīža.
2. Pielikuma paredzētās diskvalifikācijas tiek realizētas tikai sporta sezonas ietvaros.
3. Aizliegums futbola klubam reģistrēt jaunus futbolistus stājas spēkā no attiecīgā lēmuma
pieņemšanas brīža un turpinās līdz tekošā reģistrācijas (pāreju) perioda beigām. Gadījumā, ja lēmums
par aizliegumu futbola klubam reģistrēt jaunus futbolistus tika pieņemts starp reģistrācijas (pāreju)
periodiem, tāds aizliegums stājās spēkā ar tuvākā reģistrācijas (pāreju) perioda pirmo dienu. LFF
spēlētāju statusa un pāreju komisija ir tiesīga atcelt aizliegumu, gadījumā, ja pārkāpumi, uz kuru pamata
aizliegums tika piešķirts, ir novērsti.
4. Pielikumā paredzētajos gadījumos LFF spēlētāju statusa un pareju komisija ir tiesīga pieņemt
lēmumu par punktu noņemšanu futbola klubam - līdz 6 punktiem par katru pārkāpumu. Punktu
noņemšanu realizē LFF Disciplinārā komisija uz LFF Spēlētāju statusa un pāreju komisijas iesniegto
dokumentu pamata.
5. Sodi, kas tika piešķirti šī Pielikuma ietvaros, jāapmaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā
no attiecīgā lēmuma pieņemšanas brīža.
6. Ja par vienu pārkāpuma gadījumu Pielikums paredz 2 vai vairāk sankcijas, LFF spēlētāju
statusa un pāreju komisija ir tiesīga izvēlēties, kuri sankciju piemērot, vai arī piešķirt vairākas sankcijas.

